
 
 

““PPHHẢẢII  LLÀÀMM  CCHHỦỦ  TTÂÂMM  TTRRÍÍ””  
((Gia. 3:13-18))  

““LLààmm  cchhủủ  ttââmm  ttrríí  llàà  ggiiữữ  ttââmm  ttrríí  ttrroonngg  ttrrạạnngg  tthhááii  bbììnnhh  aann  --  hhaayy  ’’hhòòaa  bbììnnhh””  --  tthheeoo    

ssựự  nnhhììnn  nnhhậậnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  ĐĐóó  llàà  mmộộtt  ttrrạạnngg  tthhááii    

mmàà  nnggưườờii  ttaa  llààmm  cchhủủ  đđưượợcc  đđứứcc  nnhhuu  mmìì,,  đđứứcc  nnhhâânn  ttừừ,,  vvàà  đđứứcc  ccôônngg  nngghhĩĩaa    

đđểể  nnhhờờ  đđóó  mmàà  ““hhòòaa””  vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii    

vvàà  ““bbììnnhh””  vvớớii  mmọọii  nnggưườờii””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ““bbôônngg  ttrrááii  ccủủaa  đđiiềềuu  ccôônngg  bbììnnhh  tthhìì  ggiieeoo  ttrroonngg  ssựự  hhòòaa  bbììnnhh,,    

cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  nnààoo  llààmm  ssựự  hhòòaa  bbììnnhh  vvậậyy””   

(Gia. 3:18) 



 

 

““PPHHẢẢII  LLÀÀMM  CCHHỦỦ  TTÂÂMM  TTRRÍÍ””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..   PPHHẢẢII  LLÀÀMM  CCHHỦỦ  ĐĐỨỨCC  NNHHUU  MMÌÌ  (Gia. 3:13)     

 ““TTrroonngg  aannhh  eemm  ccóó  nnggưườờii  nnààoo  kkhhôônn  nnggooaann  tthhôônngg  ssáánngg  cchhăănngg??  

HHããyy  llấấyy  ccáácchh  ăănn  ởở  ttốốtt  ccủủaa  mmììnnhh  mmàà  bbààyy  ttỏỏ  vviiệệcc  mmììnnhh  llààmm  bbởởii  

kkhhôônn  nnggooaann  nnhhuu  mmìì  mmàà  rraa”” (C. 13) 
 “nhu mì” (C. 13): Gr. prautes; Sv. Gal 5:22, “mềm mại” 

  

 1. Phải Có Hai Yếu Tố Của Đức Nhu Mì (C. 13a) 

   “sự khôn ngoan” (C. 13): Gr. sophos 

    “khôn”: Biết ý chỉ của Đức Chúa Trời (Sv. Giê. 9:23-

24) 

    “ngoan”: Chịu vâng theo ý chỉ của Đức Chúa Trời 

(Sv. Lu. 12:47)  

   “sự thông sáng” (C. 13a): Gr. epistemon 

    “thông”: Biết sự lý 

    “sáng”: Không nhầm lẫn 

 

 2. Phải Giữ Phận Nhu Mì (C. 13b) 

  ““VVậậyy,,  nnhhờờ  ơơnn  đđãã  bbaann  cchhoo  ttôôii,,  ttôôii  nnóóii  vvớớii  mmỗỗii  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  

eemm  cchhớớ  ccóó  ttưư  ttưưởởnngg  ccaaoo  qquuáá  llẽẽ,,  nnhhưưnngg  pphhảảii  ccóó  ttââmm  ttììnnhh  ttầầmm  

tthhưườờnngg,,  yy  tthheeoo  llưượợnngg  đđứứcc  ttiinn  mmàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  pphhúú  cchhoo  

ttừừnngg  nnggưườờii”” (Rô. 12:3) 

 

IIII..    PPHHẢẢII  LLÀÀMM  CCHHỦỦ  ĐĐỨỨCC  NNHHÂÂNN  TTỪỪ  (Gia. 3:14-16)     

 ““ỞỞ  đđââuu  ccóó  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  gghheenn  ttưươơnngg  ttrraannhh  ccạạnnhh  ấấyy,,  tthhìì  ởở  đđóó  ccóó  ssựự  



 

llộộnn  llạạoo  vvàà  đđủủ  mmọọii  tthhứứ  áácc”” (C. 16) 
 “ác” (C. 13): Gr. daimoniodes ≠ “nhân từ” (Gal. 5:22): Gr. agathosune 

 

 1. Phải Từ Bỏ Ác Tính (C. 14a) 

   “cay đắng”: Gr. pikros, “độc hại”  Sự cay đắng luôn 

đem lại hậu quả tai hại cho bản thân và tha nhân. 

   “ghen tương”: Gr. zelos, “muốn trừng phạt”  Sự ghen 

tương sẽ phát triển thành hành vi trừng phạt khiến phạm 

tội. 

   “tranh cạnh”: Gr. eritheia, “giành giật (địa vị)”  Sự 

nặng lòng hơn thua. 

 

 2. Phải Biết Phận Mình (C. 14b-16) 

   Còn vấn vương với ác tính  Còn theo thế gian (C. 15-

16) 

   Còn theo thế gian  Chưa khôn ngoan (C. 14b) 

   

IIIIII..    PPHHẢẢII  LLÀÀMM  CCHHỦỦ  ĐĐỨỨCC  BBÌÌNNHH  AANN  (Gia. 3:17-18)     

 ““BBôônngg  ttrrááii  ccủủaa  đđiiềềuu  ccôônngg  bbììnnhh  tthhìì  ggiieeoo  ttrroonngg  ssựự  hhòòaa  bbììnnhh,,  cchhoo  

nnhhữữnngg  kkẻẻ  nnààoo  llààmm  ssựự  hhòòaa  bbììnnhh  vvậậyy”” (C. 18) 
 “hòa bình” (C. 18): Gr. eirene; Sv. Gal. 5:22, “bình an” 

 

 1. Phải Theo Đuổi Các Mỹ Đức Công Nghĩa (C. 17) 
 Đây chính là “bông trái của điều công bình” (C. 18) tức những mỹ đức được 

thể hiện qua đời sống của một người đã thực sự được xưng nghĩa… 

   “thanh sạch”: Gr. men  Đức thanh sạch nói về tính 

trong suốt của một người chân thực. (≠ “Giả hình”) 

   “hòa thuận”: Gr. eirenikos  Đức hòa thuận nói về tính 

hữu hảo của một người hiền hòa. 

   “tiết độ”: Gr. eupeithes  Đức tiết độ nói về tính dễ dạy 



 

của một người chịu vâng phục. 

   “nhu mì”: Gr. epieikes  Đức nhu mì nói về tính vâng 

  lời của một người ở dưới sự dắt dẫn của Chúa.  

   “đầy dẫy lòng thương xót”: Gr. mestos eleos  Nói về 

đức dễ thấu cảm của một người đã được cứu. 

   “bông trái lành”: Gr. karpos  agathos  Nói về các biểu 

hiện tốt trong đời sống của một người đang nên thánh. 

   “không có sự hai lòng”: Gr. adiakritos “hai mặt”  Nói 

về đức trung tín của một người thực sự đầu phục Chúa.  

   “không có sự giả hình”: Gr. anupokritos  Nói về đức 

thanh liêm của một người đã được tái sinh. 

 

 2. Phải Trở Thành Con Người Của Sự Bình An (C. 18) 

   “sự hòa bình”: Gr. eirene; Sv. Gal. 5:22, “bình an”  

Nói về trạng thái tâm trí được làm chủ, không còn bị nô 

lệ đối với những điều không nhu mì, không nhân từ, 

không công nghĩa. 

   “những kẻ nào làm sự hòa bình”: Gr. poieo eirene  Nói 

về người làm chủ được tâm trí. 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  

 


